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Article 1r. Fonament  i naturalesa 
 
A l’empara del que preveuen els articles 57 i 20 del text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (RDL 2/2004, de 5 de març), de conformitat amb el que disposen els 
articles 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per l’ús privatiu de 
béns de domini públic (sales d’equipament municipal), que es regira per la present 
ordenança fiscal. 
 
 
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa dels béns de domini públic com 
són els edificis destinats al servei públic, en els termes establerts en l’article 5è d’aquesta 
ordenança, on es regulen les tarifes a aplicar. 
 
 
Article 3r. Subjecte passiu 
 
Són subjectes passius de les taxes, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què 
es refereix l’article 35.4 de la Llei general tributària, a favor de les quals s’atorguin les  llicències 
per la utilització privativa de les sales d’equipament municipal, o els que es beneficiïn de les 
mateixes, sense haver sol·licitat la llicència corresponent. 

 
Article 4t. Responsables 
 
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les 
persones que siguin causants o col·laborin en la realització d’una infracció tributària.  
 
2. Els copartícips o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a què es refereix 
l’article 35.4 de la Llei general tributària respondran solidàriament en proporció a les seves 
respectives participacions de les obligacions tributàries de les entitats esmentades.  
 
3. Els administradors de persones jurídiques que no realitzaren els actes de la seva 
incumbència pel compliment de les obligacions tributàries d’aquelles respondran 
subsidiàriament dels deutes següents. 
 
a) Quan s’hagi comès una infracció tributària simple, de l’import de la sanció. 
b) Quan s’hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible. 
c) En els supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l’import de les obligacions 
tributàries pendents en la data de cessament. 
4. La responsabilitat s’exigirà en tot cas en els termes y de conformitat amb el procediment  
previstos en la Llei general tributària. 
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Article 5è. Quota tributaria 
 

TARIFA 1 ª  CENTRE CULTURAL  

- Activitats de caràcter comercials 200,00 € 

- Activitat sociocultural, organitzada per organitzacions o persones 60,00 € 

físiques, amb caràcter privat  

  

TARIFA 2 ª  CENTRE  MUSICAL  

- Activitats de caràcter comercials 150,00 € 

- Activitat sociocultural, organitzada per organitzacions o persones 50,00 € 

físiques, amb caràcter privat  

  

TARIFA 3 ª  MUSEU DE LA VIDA A LA PLANA  

- Activitats de caràcter comercials 200,00 € 

- Activitat sociocultural, organitzada per organitzacions o persones 60,00 € 

físiques, amb caràcter privat  

- Preu per entrada al museu:  

Entrada general 2,00 € 

Entrada menors de 18 anys i/o titulars del carnet jove 1,00 € 

Entrada majors de 65 anys 1,00 € 

Entrada posseïdors del carnet de família nombrosa i/o monoparental 1,00 € 

Entrada grups de més de 25 persones 1,00 € 

Entrada menors de 7 anys gratuïta 

  

TARIFA 4 ª  HOTEL D'ENTITATS  

- Activitats de caràcter comercials 150,00 € 

- Activitat sociocultural, organitzada per organitzacions o persones 50,00 € 

físiques, amb caràcter privat  

 
El dret a l’ús privatiu regulat en aquesta ordenança de les sales d’equipament municipal serà 
per un màxim de 4 hores. 
 
 
Article 6è. Meritament 
 
1. La taxa es meritarà quan s’iniciï la utilització privativa de les sales d’equipament municipal, 
moment que, a aquest efectes, s’entén que coincideix amb el de la concessió de la llicència, 
si la mateixa va ser sol·licitada. 
 
2. Sense perjudici del que preveu l’article anterior, serà necessari dipositar l’import de la taxa 
quan es presenti la sol·licitud d’autorització per gaudir de l’ús privatiu regulat en aquesta 
ordenança. 
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3. Quan s’hagi produït l’ús privatiu de les sales d’equipament municipal sense prèvia 
sol·licitud de llicència, el meritament de la taxa tindrà lloc en el moment de l’inici de 
l’esmentat ús. 
 
 
Article 7è. Infraccions i sancions 
 
Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran pel que disposa la Llei general 
tributària, la seva normativa de desenvolupament i en l’ordenança general de gestió, 
recaptació i inspecció aprovada per aquest Ajuntament. 
 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta ordenança aprovada pel Ple de la Corporació en sessió duta a terme el dia  10 
d’octubre de 2007 , publicada inicialment en  el Butlletí oficial de la província núm. 241 de 
data 17 d’octubre de 2007, i definitivament en el Butlletí oficial de la província núm 280 de 
data 3 de desembre de 2007, començarà a regir el dia 1 de gener de l’any 2008 i continuarà 
vigent fins que s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles 
no modificats continuaran vigents. Finalment, es fa constar que el text reproduït és el de 
l’Ordenança vigent, que ordenança fiscal que consta de 7 articles amb la incorporació de les 
diferents modificions aprovades: 
 

Acord 
Plenari de 
modificació 

Publicació 
inicial 

BOP 
núm 

Acord Plenari 
definitiu 

Publicació 
definitiva 

BOP 
Num. 

27-09-2011 06-10-2011 231 23-11-2011 27-09-2011 270 

05-10-2012 13-10-2012 237 05-10-2012 03-12-2012 279 

04-10-2018 10-10-2018 195 04-10-2018 18-12-2018 241 

 
 
Vist-i-plau      La Secretària acctal. 
L’Alcalde  
 
 

 

 

  
 


